
Temat: Zadania egzaminacyjne wykorzystujące wiedzę z organizacji procesów transportowych. 

Zadanie egzaminacyjne  

Przedsiębiorstwo  Spedycyjno-Transportowe  Sp.  z  o.o.,  otrzymało  zlecenie  zaplanowania  

formowania paletowych  jednostek  ładunkowych  i  jednorazowego,  całopojazdowego  przewozu  

ładunku  transportem drogowym z Poznania do odbiorcy w Warszawie.  Uformuj paletowe jednostki 

ładunkowe zgodnie z informacjami podanymi w zadaniu i na ich podstawie sporządź zlecenie 

spedycyjne.  Zaplanuj czas i harmonogram przewozu ładunku z Poznania do Warszawy oraz wypełnij 

samochodowy list przewozowy z datą dokonania załadunku.  

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:  

Rezultat 1: 

Wypełnij formularz formowania paletowych jednostek ładunkowych. 

Rezultat 2: 

Wypełnij formularz planowania usługi transportu.  

Rezultat 3: 

Sporządź harmonogram czasu pracy kierowcy na trasie Poznań –Warszawa. 

Rezultat 4: 

Uzupełnij zlecenie spedycyjne. 

Rezultat 5:  

Uzupełnij samochodowy list przewozowy.  

 

Informacje dotyczące ładunku  

Ładunek: 15 360 szt. pudełek śniadaniowych.  

Liczba pudełek śniadaniowych w opakowaniu zbiorczym (karton): 20 szt.  

Wymiary opakowania zbiorczego (dł. × szer. × wys.): 40 × 40 × 40 cm  

Waga brutto opakowania zbiorczego: 6 kg  

Maksymalna liczba warstw opakowań zbiorczych na palecie: 4  

Przewóz ładunku na paletach EUR o wymiarach (dł. × szer. × wys.): 1 200 × 800 × 144 mm i masie własnej  

25 kg  

Informacje dotyczące załadunku, przewozu, dokumentacji oraz kosztu realizacji usługi  

   załadunek pjł na środek transportu wózkiem widłowym,  

   średni czas pracy cyklu wózka widłowego przy załadunku jednej pjł: 2 minuty,  

   średni czas dodatkowy związany z obsługą dokumentacji ładunku: 26 minut,  

   załoga samochodowa - jednoosobowa,  

   średnia prędkość przewozu: 60 km/h,  

   odległość z Poznania do Warszawy: 360 km,  

   przerwa w czasie jazdy: jednorazowa niedzielona,  

   imię i nazwisko kierowcy: Jan Kaczmarek,  



   nr rejestracyjny samochodu: POZ 56432Y,  

   numer ostatnio wystawionego listu przewozowego: 654/2019,   

   dostawa do Warszawy: 17 czerwca 2019 roku, w godzinach: 12:30 – 13:00,  

   nr zlecenia spedycyjnego: ZS/115/06/2019,  

   płatnik frachtu: zleceniodawca,  

   data sporządzenia zlecenia spedycyjnego: 10.06.2019 r.  

Dane kontrahentów, punktów nadania i przeznaczenia  

Dane zleceniodawcy:   

Przedsiębiorstwo Produkcyjne MEGAPAK S.A.  

ul. Składowa 15, 60-009 Poznań  

tel. 543-765-897, NIP 788-32-16-798  

przedsiębiorstwo reprezentuje Jan Nowak  

Dane firmy realizującej usługę transportowo-spedycyjną: 

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Sp. z o.o.   

ul. Poziomkowa 134, 60-010 Poznań  

tel. 765-876-987, NIP 987-32-19-899  

przedsiębiorstwo reprezentuje Julian Kowalski  

 Miejsce załadunku:    

Przedsiębiorstwo Produkcyjne MEGAPAK S.A.  

ul. Składowa 15, 60-009 Poznań  

Miejsce wyładunku/odbiorca:   

Przedsiębiorstwo Handlowe JUSTYNA Sp. z o.o.  

 ul. Ogrodowa 17, 05-075 Warszawa  

tel. 654-321-876, NIP 456-07-89-553  

przedsiębiorstwo reprezentuje Katarzyna Poniedziałek  

 

!!! Wszystkie dokumenty zapisane w wordzie do rozwiązania rezultatów będą wysłane w  

załącznikach mailem. 

 

 

 


